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FLOW

https://www.cyklos.se/produkt/cykelgarage-flow/


Cyklos AB    

FLOW
Cyklos FLOW är ett cykelgarage där klassiska former möter modern 
design. Med stora glaspartier och runda hörn fångar den ögat samtidigt 
som den erbjuder cyklisten ett smidigt parkeringsflöde utan innerstolpar. 
FLOW är helt vädertätt med en sektionsbaserad konstruktion för valfria 
längder. FLOW är ett steg bort från förvaringsutrymme för cyklar till en 
infrastrukturbyggnad som kan harmonisera i många olika offentliga miljöer.

FORM & FUNKTION

- Cykelgarage med runda hörn och väggar av personsäkert glas – tåligt och lätt att rengöra.

- Belysning som ger en ljus och luftig atmosfär samtidigt som den stärker känslan av trygghet och säkerhet.

- Framtidssäkrad byggnad utan innerstolpar i innemiljön som med tiden kan anpassas för andra typer av cykelställ och 
parkering för exempelvis cyklar, lådcyklar, elcyklar, elmopeder och podbikes.

- Smidiga skjutdörrar som enkelt öppnas med automatik när man leder in sin cykel.

- Innertak (tillval) med LED-spotlights förstärker rumskänslan.

MÖJLIGHETER

- Går att kombinera med svart solid PC och solcellsanläggning. Finns även i rökfärgad solid PC eller förberett för Sedum. 

- Rekommenderas med cykelställ DELTA eller tvåvåningsstället OPTIMA men kan givetvis även kombineras med våra 
övriga cykelställ och pollare. Många väljer t.ex att sätta in två CARGO lådcykelplatser. 

- Går att koppla access med kollektivtrafik-kort eller dylikt via Thinktrains tjänst Låst cykelgarage. Med denna tjänst tar 
Thinktrain hand om kundsupport och hantering av IT-systemen och ni slipper även administration av passerkort och dylikt.

ART. NR

423001 Cyklos FLOW bredd 6,5m

424001 Cyklos FLOW bredd 8m

Garagets längd börjar på 6m med valfri förlängning i 2m-moduler.

FÖRANKRING

Platsgjuten betongplatta

MATERIAL

- Varmförzinkat

- Varmförzinkat + pulverlack i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. Stolpar och takram i stål. 

MER INFORMATION

För BIM-objekt, DWG-er, aktuella priser, AMA-texter, ritningar, högupplösta bilder besök cyklos.se/arkitektinloggning.
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